
O presidente do Paraguai, Federi-
co Franco, ocupou a tribuna na
67ª Assembleia Geral das Nações
Unidas na semana passada para
reclamar da suspensão paraguaia
do Mercosul e da União de Na-
ções Sul-Americanas (Unasul).
No discurso, Franco disse que os
países “vizinhos violaram” o prin-
cípio da não intervenção assu-
mindo posição de “guardiões da
democracia”. Segundo ele, a des-
tituição de Fernando Lugo do po-
der seguiu a Constituição do país.

Em junho, os líderes políticos
do Mercosul e da Unasul determi-
naram a suspensão do Paraguai
de ambos os grupos por acredi-
tar que a destituição de Lugo
transgrediu a ordem democráti-
ca. Em discurso na Assembleia
Geral, a presidenta Dilma Rous-
seff disse que os sul-americanos
preservam a democracia associa-
da à integração na região.

Porém, Franco reagiu à puni-
ção, definida pelos países vizi-
nhos ao Paraguai. “O Paraguai

está em uma difícil situação in-
ternacional criada pelos vizi-
nhos do Mercosul e da Unasul”,
disse o presidente paraguaio. A
suspensão deve acabar em 21 de
abril de 2013 quando haverá elei-
ções presidenciais no Paraguai.

Para o presidente do Para-
guai, o Mercosul e a Unasul ado-
taram sanções ao Paraguai, mas
“não estão autorizados a exer-

cer o direito de defesa expressa-
mente previsto em instrumen-
tos internacionais invocados pa-
ra implementar as sanções”. Se-
gundo ele, foram violados trata-
dos internacionais.

Para Franco, o Paraguai não co-
meteu “uma só violação”. "O Pa-
raguai não aceita intervenção em
seus assuntos internos por potên-
cias estrangeiras”, disse. ■ ABr

Muitos países precisam fazer
mais para diminuir a extinção
de animais e plantas dentro das
metas da ONU para 2020, que
também economizariam ao
mundo bilhões de dólares por
ano, afirmam especialistas da
ONU. Apenas algumas nações —
incluindo França, Guatemala e
Grã-Bretanha — até agora adota-
ram novos planos nacionais para
combater ameaças como a polui-
ção ou as alterações climáticas,
de acordo com um pacto estabe-
lecido no Japão em 2010.

“Há muito mais a fazer”, disse
David Cooper, chefe da unidade
científica, técnica e tecnológica
do Secretariado
da Convenção da
ONU sobre Diver-
sidade Biológica
(CDB), em Mon-
treal. Quase 200
nações se reuni-
rão em Hydera-
bad, na Índia, de 8
a 19 de outubro,
para avaliar o progresso em dire-
ção às metas para proteger a vida
na Terra — que os relatórios da
ONU dizem que está sofrendo a
maior onda de extinções desde o
desaparecimento dos dinossau-
ros há 65 milhões de anos.

Os governos concordaram em
2010 com 20 metas, incluindo eli-
minação progressiva dos subsí-
dios prejudiciais e expansão das
áreas protegidas, por exemplo,
para salvar os recifes de coral va-
liosos que são viveiros para pei-
xes ou para diminuir o desmata-
mento do Congo à Amazônia.

“Há um progresso substan-
cial. É rápido o suficiente para
atingir as metas até 2020 para a
maioria deles? Provavelmente
não”, disse Cooper. A biodiversi-
dade está ameaçada por um au-
mento projetado na população

humana para 9 bilhões em 2050,
ante 7 bilhões agora. A biodiversi-
dade engloba tudo, desde alimen-
tos à produção de madeira.

As nações também têm tido di-
ficuldades para ratificar um proto-
colo que estabelece as regras para
o acesso aos recursos genéticos,
tais como plantas tropicais raras
utilizadas em medicamentos, e
formas de compartilhar benefí-
cios entre empresas, povos indí-
genas ou governos. Até agora, 92
países assinaram o Protocolo de
Nagoya, mas apenas seis ratifica-
ram, bem aquém dos 50 necessá-
rios para que o documento ganhe
força legal. A meta é que o proto-

colo esteja em ple-
no funcionamen-
to até 2015.

“Estávamos um
pouco otimistas
demais”, disse Va-
lerie Normand, di-
retora sênior do
programa para
acesso e comparti-

lhamento de benefícios na CDB,
declarando que o Secretariado es-
perava que o protocolo pudesse
entrar em vigor este ano. A ex-
pectativa agora é para 2014.

Cooper disse que muitos dos
objetivos fixados para 2020 eco-
nomizariam bilhões de dólares
por ano, ao garantir que a agricul-
tura, desmatamento ou pesca
possam ser geridos de forma sus-
tentável. Alguns pescados, por
exemplo, têm sido explorados ao
ponto de colapso.

Entre as preocupações, 32%
das raças de gado estão sob
ameaça de extinção nos próxi-
mos 20 anos, diz a Organização
para a Alimentação e Agricultu-
ra das Nações Unidas. E 75% da
diversidade genética das cultu-
ras agrícolas foram perdidas des-
de 1900. ■ Reuters

EMHARVARD

Cristina Kirchner defende ampliação do FMI
e do Conselho de Segurança da ONU nos EUA
A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, defendeu a reforma do
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e do
Fundo Monetário Internacional (FMI). Em discurso na Universidade de
Harvard, ela reiterou a necessidade de os órgãos refletirem o mundo
atual, e não o de mais de meio século atrás. Kirchner justificou as medidas
econômicas adotadas para conter a evasão de dólares em seu país.

Países não
cumprem
metas contra
extinção
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Na ONU, presidente
paraguaio critica vizinhos
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Federico Franco declarou
que países desrespeitaram
princípio da ‘não intervenção’

ONU alerta que poucas nações adotaram
novos planos para combater ameaças
ao fim de espécies animais e vegetais

Noventa e dois
países assinaram

o Protocolo de
Nagoya, mas
apenas seis
ratificaram
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ParaFedericoFranco, oParaguainãocometeuviolaçãoalguma
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 38.




